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TENTAMENOPGAVE ‘OPSTELLEN VAN EEN OCTROOIAANVRAAG’(A) E/W - 2021 
 

 

Opdracht 

 5 

Stel de inleidingsbeschrijving en de conclusies op voor een Nederlandse octrooiaanvrage. 

Draag zorg voor een optimale bescherming van de wensen van de klant. 

Als de stand van techniek zijn bijgevoegd: 

D1 = US 5,621,436 

D2 = US 5,583,541 10 

D3 = US 5,696,537 

D4 = GB 2 286 034 (alleen het voorblad) 
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Brief van de client 

 

Wij produceren randapparatuur voor computers zoals muizen en trackballs. Wij overwegen 

eveneens toetsenborden met en zonder trackball te gaan produceren. 

Onze huidige muizen bestaan uit een inrichting welke tot doel heeft om bij beweging van de 5 

muis een cursor over een op de computer aangesloten beeldscherm te doen bewegen. Het 

relevante deel in het inwendige van de behuizing van de muis is schematisch weergegeven 

in Fig. 1. De muis heeft een in alle richtingen draaibare kogel welke door een opening in de 

behuizing  in contact staat met een werkoppervlak. Bij de conventionele muis waarbij de 

kogel aan de onderzijde van de muis zit, is het werkoppervlak bijvoorbeeld een muismatje 10 

waarover de muis door de gebruiker bewogen wordt en de kogel roteert overeenkomstig de 

beweging. Bij een trackball ligt de onderzijde van de muis bijvoorbeeld op een tafel en wordt 

de kogel die aan de bovenzijde van de muis zit met de hand of een vinger bewogen en kan 

de vinger het werkoppervlak zijn.  

De inrichting van de huidige muizen bestaat uit een metalen kogel 1 die met rubber bekleed 15 

is en die door een aandrukmechanisme 4 tegen twee onder een hoek van bij voorkeur 90 

graden geplaatste rotatieasjes 2 en 3 wordt gedrukt. De asjes 2 en 3 worden dan ook vaak 

het x-as asje en y-as asje genoemd. Het rubber is aangebracht ter verhoging van de wrijving 

met het werkoppervlak. Het aandrukmechanisme 4 kan bestaan uit een roterend 

aangebracht wieltje of aandruk-asje dat met een veermechanisme tegen de kogel drukt. De 20 

pijl 5 geeft de richting van deze aandrukkracht weer. Wanneer de conventionele muis over 

de muismat bewogen wordt, moet de kogel door de opening onder de onderkant van de 

behuizing uitsteken om in aanraking te zijn met het werkoppervlak dat gebruikelijk de 

muismat is. De kogel dient op gepaste wijze roteerbaar vastgehouden te worden in de 

behuizing. Wij hebben gekozen voor een constructie waarbij de bal aan de bovenkant door 25 

een verdere verend opgestelde roller (of wieltje) naar beneden in de richting van de opening 

gedrukt wordt. Rond de opening, die een diameter kleiner dan de diameter van de kogel 

heeft, is aan de binnenkant van de behuizing een opstaande ring aangebracht waarop de 

kogel rust wanneer de muis niet in aanraking is met het werkoppervlak om te voorkomen dat 

de kogel uit de behuizing zou kunnen vallen. Zodra de kogel op het werkoppervlak drukt en 30 

dus de verdere verend opgestelde roller boven de kogel iets weg duwt, heeft de kogel een 

geringe afstand tot de opstaande ring en kan de kogel soepel roteren. De in Fig. 1 

weergegeven constructie is een bovenaanzicht waarbij in de richting van de opening 

gekeken wordt. In deze uitvoeringsvorm bevinden de asjes 2 en 3 en het aandrukwiel 4 zich 

aan de zijkant van de kogel, ongeveer ter hoogte van de evenaar van de kogel. Het verdere 35 

verend opgestelde roller of wieltje dat boven de kogel zit, is niet getoond. Als de asjes 2 en 3 

en het aandrukwieltje op eenzelfde hoogte zitten, zal de kracht die het aandrukwieltje 4 
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uitoefent uitsluitend gericht zijn naar de asjes.  

Er bestaan ook alternatieve mogelijkheden om de bal op gepaste wijze roteerbaar vast te 

houden. Bijvoorbeeld kunnen bij de conventionele muis de asjes 2 en 3 iets lager dan de 

evenaar aangebracht zijn waardoor de kogel in gebruik op deze asjes ligt en niet uit de 

behuizing kan vallen. Het aandruk wieltje 4 zit dan iets hoger en drukt de kogel zowel tegen 5 

de asjes als in de richting van het werkoppervlak. Het verdere aandrukwieltje kan dan 

overbodig zijn. Dus in deze alternatieve uitvoeringsvorm zitten de twee asjes 2 en 3 dichter 

bij het werkoppervlak dan het aandrukwieltje of aandruk-asje 4 zodat de kogel 1 in de 

richting van het werkoppervlak wordt gedrukt en onder of boven de behuizing van de muis 

uitsteekt. Het is ook mogelijk om de twee asjes boven de evenaar in aanraking met de kogel 10 

te laten zijn. Het aandrukwieltje zit dan onder de evenaar om de kogel tegen de asjes te 

drukken. Het verdere verend opgestelde wieltje is dan overbodig. Bij de trackball worden 

vergelijkbare constructies gebruikt om de kogel op gepaste wijze roteerbaar te positioneren 

in de behuizing. 

Op deze wijzen kan de roterende beweging van de kogel 1 overgebracht worden op de 15 

roterend aangebrachte asjes 2 en 3. De rotatie van de twee asjes 2 en 3 wordt door 

sensoren omgezet in een elektrisch signaal dat door de computer gebruikt wordt om de 

positieverandering van de kogel te  bepalen en als een positieverandering van de cursor op 

het beeldscherm te tonen.  

Als onderdeel van de sensoren is meestal elk asje 2, 3 respectievelijk vast verbonden met 20 

een eigen wieltje 2a, 2b. De wieltjes 2a en 3a hebben langs hun omtrek op regelmatige 

afstand gaatjes. Aan een zijde van het wieltje is een lichtgevoelige cel aangebracht en de 

andere zijde van het wieltje is een lichtbron aangebracht. Als een asje als gevolg van de 

roterende kogel roteert en daarmee de gaatjes van het wieltje intermitterend de lichtstraal 

tussen de lichtbron en de lichtgevoelige cel doorlaat en blokkeert, is het mogelijk om met de 25 

lichtgevoelige cel het aantal lichtpulsen te tellen dat via de gaatjes op de lichtgevoelige cel 

valt. De draairichting van de kogel kan bijvoorbeeld bepaald worden door een middelgroot 

gaatje telkens aan een eerste zijde van dat gaatje te voorzien van een kleiner gaatje en aan 

een tweede zijde te voorzien van een groter gaatje en de variatie in lichtintensiteit te meten. 

Het is noodzakelijk dat het aandrukmechanisme 4 de kogel stevig tussen de asjes 2 en 3 30 

klemt om te voorkomen dat er slip tussen de kogel en de asjes ontstaat en de 

positieverandering van de kogel niet meer juist overgedragen wordt op de asjes.  

Bij dit systeem doen zich echter problemen voor die in hoofdzaak worden veroorzaakt door 

de wrijving van de kogel tussen de drie contactpunten met de twee asjes en het wieltje. 

Hierdoor kan relatief veel kracht nodig zijn om de kogel te laten roteren. Bij de conventionele 35 

muis kan hierdoor slip optreden tussen de beweging van de muis en de rotatie van de kogel. 

Bij de trackball is het vervelend voor de gebruiker als de vinger die de kogel roteert een grote 
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kracht moet uitoefenen. Ook neemt de kogel vuil mee dat zich op het werkoppervlak bevindt. 

Dit vuil kan worden afgezet op de asjes en het wieltje zodat de wrijving nog verder toeneemt. 

Eveneens is gebleken dat bij de conventionele muis het vuil op de asjes afhankelijk van de 

positie van de rollers ten opzichte van de evenaar van de kogel een omhoogtillen of 

omlaagdrukken  van de kogel kan veroorzaken waardoor de kogel of uiteindelijk 5 

onvoldoende ver onder de behuizing van de muis uitsteekt en geen contact meer kan maken 

met het werkoppervlak en dan ook niet meer roteert bij beweging van de muis over het 

werkoppervlak of dat de kogel klem komt te zitten tegen de opstaande ring. Vergelijkbaar 

effecten kunnen optreden bij de trackball. 

Om al deze problemen te kunnen oplossen hebben wij de muis aangepast zoals in de 10 

bijgevoegde figuren 2-5 is weergegeven. 

In de figuren 2 en 3 wordt een eerste uitvoeringsvorm van de aangepaste muis getoond. In 

het bovenaanzicht volgens Fig. 2 worden een met rubber beklede stalen kogel 1, een 

rotatieasje 6, een rotatieasje 7, een magneet 8 en schematisch de trekkracht 9 van de 

magneet 8 op kogel 1 weergegeven. De magneet zit tussen de rotatieasjes 6 en 7 zodat de 15 

gewenste trekkracht componenten verkregen worden. Fig. 3 laat de doorsnede II-II uit Fig. 2 

zien, waarin de met rubber beklede stalen kogel 1, het rotatieasje 6, de magneet 8 onder een 

bepaalde hellingshoek 12, de schematische trekkracht 9 van magneet 8 op kogel 1, de 

schematische drijfrichting 10 van de kogel 1 naar de hoek die de rotatieasjes 6 en 7 uit Fig. 2 

vormen en de schematische drijfrichting 11 van kogel 1 naar het werkoppervlak worden 20 

weergegeven. De kogel kan op een zelfde wijze als beschreven voor Fig. 1 roteerbaar 

vastgehouden worden in de behuizing. Het verdere verend opgestelde roller of wieltje is 

overbodig, de magneet of magneten zullen de kogel bij een poging tot verplaatsing door druk 

of vervuiling altijd terugtrekken tegen de asjes. 

In de figuren 4 en 5 wordt respectievelijk een tweede en derde uitvoeringsvorm van de 25 

aangepaste muis getoond. In het bovenaanzicht volgens Fig. 4 worden de met rubber 

beklede stalen kogel 1, het rotatieasje 2, het rotatieasje 3, een magneet 13, een magneet 14, 

de schematische trekkracht 15 van de magneet 13 op kogel 1, de schematische trekkracht 

16 van de magneet 14 op kogel 1 en de resulterende schematische drijfrichting 17 van kogel 

1 naar de hoek die de rotatieasjes 2 en 3 vormen weergegeven. De magneten 13 en 14 zijn 30 

zodanig geplaatst dat de trekkrachten 15 en 16 volledig in het vlak van de tekening liggen. 

Fig. 5 laat de doorsnede III-III uit Fig. 4 zien, waarin de met rubber beklede stalen kogel 1, 

het rotatieasje 2, de magneet 13 onder een bepaalde hellingshoek 12, de schematische 

trekkracht 15 van magneet 13 op kogel 1, de schematische component 18 van de trekkracht 

15  werkend op  de kogel 1 naar het rotatieasje 2, en de schematische component 11 van de 35 

trekkracht 15 werkend op de kogel 1 naar het werkoppervlak worden weergegeven. Er is een 

enkel verschil tussen Fig. 5 en Fig. 4: in tegenstelling tot bij de tweede uitvoeringsvorm   
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staat in de derde uitvoeringsvorm de magneet 13 onder een hellingshoek ten opzichte van 

het rotatie asje 2. Hierdoor heeft de resulterende trekkracht 15 die ten gevolge van magneet 

13 op de kogel 1 uitgeoefend wordt naast de krachtcomponent 18 in de richting van het 

rotatieasje 2 ook een krachtcomponent 11 in de richting van het werkoppervlak. In plaats van 

deze verplaatsing van de magneet 13 zou ook de magneet 14 onder een overeenkomstige 5 

hellingshoek geplaatst kunnen worden ten opzichte van het rotatieasje 3. Ook kunnen beide 

magneten 13 en 14 een dergelijke, bij voorkeur zelfde, hellingshoek vertonen ten opzichte 

van hun respectievelijke rotatieasjes 2 en 3. Alhoewel het van voordeel is om de magneet 13 

zoals getoond te kantelen zodat het voorvlak naar het centrum van de kogel 1 wijst waardoor 

een maximale trekkracht optreedt, is dat niet noodzakelijk om de gewenste getoonde richting 10 

van de trekkracht 15 te verkrijgen. 

Door het ontbreken van het aandrukmechanisme 4 zal vuil, welke door de draaiende kogel 

wordt meegenomen, zich enkel op de twee rotatie asjes afzetten en kan de kogel niet steeds 

meer wrijving ondervinden en uiteindelijk zelfs vastlopen tussen de drie aanrakingspunten 

met de twee asjes en het aandrukmechanisme. Verder kan de trekkracht van de magneet of 15 

magneten zodanig gekozen worden dat het vuil op de twee rotatie asjes plat gewalst  wordt 

en op de lange duur een dunne en brede, zuiver ronde, hechtende laag vormt op de twee 

rotatieasjes waardoor een goed contact tussen de kogel en deze rotatieasjes behouden blijft. 

Volgens de verder van voordeel zijnde uitvoering wordt de magneet onder een bepaalde 

hellingshoek, tussen 10 en 20 graden, geplaatst. Hierdoor wordt het grootste deel van de 20 

trekkracht van de magneet op de kogel naar de hoek van de twee rotatieasjes en een kleiner 

deel van die trekkracht, afhankelijk van de hellingshoek, naar het werkoppervlak gericht, met 

het doel om de greep van de kogel op het werkoppervlak te versterken. Bij een juiste keuze 

van de sterkte van de magneet is zelfs op een zeer glad werkoppervlak geen muismatje 

meer nodig. Hetzelfde kan bereikt worden met de twee magneten. 25 

De sensoren die de rotatie van de kogel opnemen zijn in de besproken uitvoeringsvormen 

gekoppeld met de rotatieasjes. Er kan ook een sensor gebruikt worden die rechtsreeks een 

positieverandering van de kogel opneemt, bijvoorbeeld een magnetische sensor zoals 

beschreven in D2. Ook een optische sensor die een optisch patroon op de kogel kan 

waarnemen zou toegepast kunnen worden. In deze, op zich bekende, laatste uitvoering zijn 30 

bijvoorbeeld lijntjes op de bal aangebracht die meer of minder reflecteren dan gebieden van 

de kogel waar geen lijntjes aangebracht zijn. De sensor is dan een lichtgevoelig element dat 

bij rotatie van de kogel de verandering van de hoeveelheid door de kogel gereflecteerd licht 

meet, bij voorkeur de reflectie van een klein gebiedje van de kogel vlak voor de sensor. Bij 

gebruik van deze sensors die rechtstreeks de positieverandering van de kogel opnemen zijn 35 

de rollers 2 en 3 nog steeds nodig voor de mechanische ondersteuning van de kogel.   
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Ter volledigheid willen wij u laten weten dat we in het verleden ook muizen hebben verkocht 

waarin een magneet in de behuizing was aangebracht die naar het werkoppervlak gericht 

was zodat de muis tegen een magnetiseerbaar werkoppervlak getrokken werd. Het voorblad 

van ons betreffende octrooi D4 hebben we bijgevoegd. 

De constructie blijkt het beste te werken als de magneet of magneten op een afstand van 5 

tenminste 0,4 mm van de kern van de kogel aangebracht worden. De kogel van 

ferromagnetisch materiaal omvat bij voorkeur een kern van staal. Bij een dikte van de 

rubberlaag om de kogel van ongeveer 0,3 mm en een afstand van de magneet ten opzichte 

van de rubberlaag groter dan 0,3 mm blijkt het met de huidige magneten lastig om een 

voldoend grote trekkracht op de kogel uit te oefenen.  10 
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5,696,537 
5 

and the ball is adjustable with a screw 67 mounted on a 
support 68 or similar means. A force is required to 
rotate the ball, the force increasing as the magnet is 
moved closer to the ball causing increasing eddy 5 
currents in the ball and consequently increasing the 
eddy current brake effect. To minimize attraction of the 
ball towards the magnet a minimum distance of 2 mm 
between the magnet and the ball should be kept. 

The internal core 65 of the ball is a circular ball, or can 10 
have many small bumps 69 shown in dashed lines, or 
craters, each bump or crater being very close to its 
neighboring craters. This will have the effect of 
creating a varying ball force. It will be lowest when a 
crater is nearest to the magnet. This will give the 15 
operator the feeling of a ball moving in small “steps”. 

The control magnet can also be an electromagnet where 
the force caused by the eddy currents is controlled by 
changing the current through the coil. This will 
therefore avoid the need for a physical change of the 20 
magnet position relative to the ball. The control magnet 
is used in the same manner as are the controllable 
friction constructions of Figs. 6 to 9. In practice, the 
control magnet may slightly attract the ball away from 
the detection rollers 16 and 17, therefore,the ball has to 25 
be kept in his correct position against the detection 
rollers 16 and 17 by the roller 18 as is shown in Fig. 5. 

I claim as my invention: 

1. A mouse system comprising: 

a mouse ball; 30 

adjusting means for adjusting a rolling force of the 
mouse ball; 

means for retaining and sensing rotation of the mouse 
ball comprising an x-axis roller, an y-axis roller 
and a freerolling roller being in contact with an 35 
outer periphery of the mouse ball to push the 
mouse ball against the x-axis roller and the y-axis 
roller; 

said adjusting means comprising said ball having a 
magnetic force responsive core and wherein a 40 
magnet means is provided in close proximity to a 
periphery of the ball for exerting a magnetic force 
on the core, and wherein a magnet adjustment 
means is provided for changing a spacing of the 
magnet means from the periphery of the ball.45 
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